
REGULAMENTO 
SOBRE A CORRIDA 

A Unimed Experience Contra o Relógio acontecerá no dia 11 de novembro de 2017. 

 

 

 

 Arena de prova, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 3227, 

Jardim Moysés Miguel Haddad – São José do Rio Preto. 

 

 A largada para, será realizada às 09h30. 

1 É recomendado que o ciclista chegue ao local da prova no mínimo uma 

hora antes da largada. 
 

 

FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 

A Unimed Experience Contra o Relógio, promovida pela Unimed Rio Preto, tem como objetivo 

difundir para a comunidade os benefícios da prática de atividades físicas e favorecer o 

intercâmbio cultural e esportivo. A organização da corrida de rua estará sob a responsabilidade 

da Noblu Sports. 

 

 

DEFINIÇÃO DO EVENTO 

O evento a ser realizado é uma prova contra o relógio, entre ciclistas em um circuito fechado 

pré-determinado pela organização, no qual o intervalo de largadas não é menor que um 1min e 

nem maior que 30min.  

Tipo: OPEN  

Participação permitida apenas para atletas inscritos por gênero (masculino e feminino) e tipo de 

bicicleta (Road ou Time Trial).  

O regulamento e classificação dos tipos de bicicletas (Road ou Time Trial) seguirão as normas 

da UCI. 

 
* Segundo o regulamento da UCI NÃO é permitido “Clipe” nas bicicletas 

ROAD. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas via internet, através do site www.noblu.com.br até a data 

limite de 06 de novembro de 2017. 

 

 

 Modalidades: 



 a) Na categoria Time Trial poderão inscrever-se na prova, homens e 

mulheres com 18 anos ou mais (completados no ano de 2017). 

 b) Na categoria Road poderão inscrever-se na prova, homens e mulheres 

com 18 anos ou mais (completados no ano de 2017). 

 INSCRIÇÕES: 

Público Geral: R$ 119,00. 

 

PERCURSO 

A corrida será disputada na distância de 15km. Serão 4 voltas em percurso de 3.750m.  

 

 

VÁCUO 

O Vácuo será expressamente proibido entre quaisquer categorias de gênero ou tipo de bicicleta. 

Será considerado o beneficiário de Vácuo ao atleta que permanecer na ZONA DE VÁCUO por 

mais de 30 segundos.  

 

ZONA DE VÁCUO 

 

A Zona de Vácuo é considerada um espaço de 10 metros atrás e 2 metros laterais de um 

ciclista.  

 

PENALIDADES 

 

Atletas flagrados se beneficiando de VÁCUO serão advertidos e sofrerão punições de 5minutos 

de acréscimo do tempo total da prova. O atleta que for flagrado por árbitros ou responsáveis no 

percurso sem estar competindo, será automaticamente DESCLASSIFICADO da prova. 

 

O atleta que não estiver presente 10min antes do horário estipulado para sua largada, será 

redirecionado para último colocado da Categoria do “START LIST” e sofrerá automaticamente 

uma punição de 1 minuto.  

 

 

CATEGORIA 

ROAD: Masculino e feminino 

TIME TRIAL: Masculino e Feminino 

 

 

EQUIPAMENTOS 

É de responsabilidade dos participantes apresentarem-se ao evento com materiais próprios, 

bem como sua manutenção, isentando a organização de qualquer prejuízo que possa ocorrer 

durante a competição. 

 

Será obrigatório o uso de capacete para todas as categorias participantes do evento. 



 

É obrigatória a utilização das numerações de identificação, os quais deverão ser fixados de 

acordo com instruções. A fixação é de responsabilidade do atleta. 

 

 

LARGADA 

A prova está prevista com início às 09h30 e término às 11h30 do dia 11/11/2017. 

 

A largada será em frente ao Teatro da Swift conforme ordem previamente divulgada. 

 

1º Time Trial Masculino 

 

2º Time Trial Feminino 

 

3º Road Masculino 

 

4º Road Feminino 

 

A definição da ordem de largada de cada atleta em sua categoria será por sorteio. 

 

Até 48h antes da largada, será divulgado o “START LIST” do evento, a ordem e horário de 

largada de cada atleta e sua categoria via e-mail utilizado para realização das inscrições. 

 

Todos os atletas terão que se apresentar 10 minutos antes do horário de largada para a 

checagem dos equipamentos e numerais. O tempo de intervalo entre cada largada será de 1 

minuto entre cada competidor. 

 

Para a largada o atleta terá um local específico para se posicionar e o mesmo deverá estar em 

cima da bicicleta, com sua sapatilha clipada (fixada ao pedal) e o mesmo será apoiado pelo 

comissário. 

 

 

CONTAGEM DE VOLTAS 

A contagem do número de voltas é de responsabilidade única e exclusiva de cada competidor.  

 

Caso o competidor realize voltas a menos, será desclassificado. Caso realize voltas a mais, o 

tempo total registrado será o de todas as voltas realizadas. 

 

 

PREMIAÇÃO 

Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas de “Finisher”. 

 

Serão premiados com Troféu os primeiros 5 colocados Masculino e Feminino das duas 

categorias, Road e Time Trial. 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 



 a) Competidores oficiais, apoiadores e membros de clubes e assessorias, 

devem respeitar e se comportar de maneira inofensiva ao público e não 

promover qualquer desrespeito ao esporte. 

 b) Competidores oficiais, apoiadores e membros de clubes e assessorias não 

poderão em hipótese alguma oferecer nenhum tipo de apoio ou auxílio 

enquanto o atleta estiver competindo. 

 c) Em consideração às questões técnicas do percurso e ao 

atendimento à segurança dos ciclistas, as vagas da prova serão 

limitadas em 120 somados todas as modalidades e catgorias. 

 d) Toda inscrição é pessoal e intransferível, depois de efetivada não 

será alterada nem haverá devolução dos valores. O participante que 

ceder sua inscrição para outra pessoa será responsável por qualquer 

acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando qualquer 

responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, 

apoiadores e órgãos públicos envolvidos na corrida. 

 e) Não serão aceitas inscrições por telefone ou fax. 

 f) Toda inscrição assumirá voluntariamente que o corredor participante da 

prova se encontra em perfeitas condições de saúde para a prática esportiva e 

é totalmente responsável por sua segurança durante o evento. 

 g) Mais informações poderão ser obtidas no site da prova: www.noblu.com.br 

ou diretamente com a Organizadora Noblu Sports por meio da central de 

relacionamento em horário comercial (de Segunda à Sexta - feira das 09h às 

18h) ou pelo e-mail inscrições@noblu.com.br 

 

ALTERAÇÕES GERAIS EM INSCRIÇÕES 

A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar os valores e 

aumentar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica 

e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

 

 

VERACIDADE DE INFORMAÇÕES 

Os participantes serão responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da corrida e responderá 

por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 

 

ENTREGA DO CHIP E ADESIVOS 

Todo ciclista inscrito receberá seu CHIP de cronometragem e adesivos juntamente com os 

demais itens do Kit Atleta. É recomendado que o ciclista chegue com pelo menos 1 hora de 

antecedência ao local do evento para aferição do equipamento e eventuais ajustes. 

http://www.noblu.com.br/
mailto:inscrições@noblu.com.br


 

 

NÚMERO DO CAPACETE E CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA 

Na prova a organização adotará o sistema eletrônico de “CHIP”. Estes itens serão os 

comprovantes de que o ciclista é participante oficial da prova. Para validar o seu tempo de 

chegada, o corredor deverá estar CHIP fixado de acordo com instruções.  

 

 

 a) O CHIP deve ser utilizado de acordo com as instruções, sendo de 

responsabilidade do participante a utilização adequada. O uso incorreto do 

CHIP poderá não registrar o tempo de prova. O CHIP será de uso único, não 

precisando ser devolvido. 

 b) Todos os ciclistas receberão medalha por conclusão da prova, é 

obrigatório que os ciclistas estejam com o numeral da prova no capacete ao 

término da prova para o recebimento da medalha. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 I. Os participantes deverão, obrigatoriamente, usar vestuário adequado à 

prática esportiva e não será permitido correr sem camisa. 

 II. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por qualquer acidente que 

venha a ocorrer com os participantes ANTES, DURANTE e APÓS a prova. No 

entanto, prestará suporte com unidades médicas e pronto atendimento nas 

áreas delimitadas do evento. 

 III. Por motivo de segurança e cronometragem, a Organização da corrida 

solicita que todos os participantes utilizem o adesivo e CHIP de 

cronometragem, como forma de identificação durante a prova, para facilitar a 

visualização por veículos, priorizando o atendimento e a segurança dos 

corredores, e para controle de cronometragem e ranking. 

 IV. Durante a prova, o participante deverá se manter exclusivamente, na 

área limite demarcada pela organização com cones, grades ou faixas. 

 V. Em caso de não haver condições técnicas, climáticas e/ou de segurança 

para realização do evento, a Comissão Organizadora se reserva no direito de 

transferi-la, adiá-la ou cancelá-la. 

 VI. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo ciclista, será 

passível de desclassificação da corrida. 

 VII. A organização não se responsabiliza pela não computação dos tempos 

dos ciclistas ficando estes responsáveis pelo correto uso do CHIP e da 

conferência de seu funcionamento junto à cronometragem. 

 VII. No palco, durante a premiação é proibida a publicidade de empresas 

concorrentes aos serviços prestados pela Unimed Rio Preto (Plano de Saúde, 



Serviço de Remoção de Urgência e Emergência e Laboratório de Análises 

Clínicas) por parte dos corredores durante a premiação no palco. 

 IX. Poderão ser realizadas alterações neste regulamento em 

qualquer momento de acordo com a necessidade da organização. 

 X. Os casos omissos serão resolvidos pela organização da prova. 

 XI. Ao participar da Unimed Experience Contra o Relógio, o atleta 

assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o 

Regulamento da prova participando por livre e espontânea vontade, sendo 

conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de 

transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação na corrida, antes, 

durante e depois da mesma. 

 XII. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa 

avaliação médica para realização da corrida, pois a organização não se 

responsabilizará pela saúde dos mesmos, durante ou após a corrida. 

 XIII. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e 

segurança por todo o percurso da corrida que será garantida pelos órgãos 

competentes.  

 XIV. Serão colocados à disposição dos participantes: sanitários e guarda-

volumes na região da largada / chegada da corrida. 

 XV. Haverá para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de 

ambulância UTI para remoção. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante 

responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento eximindo a 

ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção / 

transferência até seu atendimento médico. 

 XVI. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento 

e etc. deixado no guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação 

em qualquer etapa da Unimed Experience Contra o Relógio. Este serviço 

é uma cortesia aos participantes. 

 XVII. Não haverá reembolso por parte da organização, bem como seus 

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, 

independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais 

ou prejuízo que por ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante 

a participação neste evento. 

 XVIII. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e 

haverá sinalização dos espaços para a orientação das participantes. 

 XIX. O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio 

auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o 



acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os 

sinalizados para tal situação. O descumprimento destas regras causará a 

desclassificação imediata do atleta. 

 XX. A organização da Unimed Experience Contra o Relógio reserva-se o 

direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente convidadas. 

 XXI. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público 

em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para 

a Unimed Experience Contra o Relógio, seus patrocinadores, apoiadores 

e a organização da corrida. 

 XXII. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser 

feita, por escrito, em até trinta minutos após a divulgação do resultado 

oficial. 

 XXIII. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente 

aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, 

filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 

comunicação. Para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos 

à corrida, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos 

patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e 

fotografias relativos à corrida têm o direito reservado aos organizadores. 

Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para 

a cobertura do evento estará sujeita a aprovação dos organizadores da 

corrida por escrito. 

 XXIV. O Atleta será penalizado com acréscimo no tempo final ou 

desclassificação da prova, para cada vez que for flagrado nas seguintes 

situações: a. Desrespeitar os fiscais nos postos de controle ou qualquer 

membro da equipe organizadora; b. Apresentar atitude anti-desportiva; c. 

Ser transportado por qualquer tipo de veículo durante o percurso; d. Largar 

antes do horário definido pela organização; e. Colocar atletas que não se 

inscreveram na prova; f. Cortar caminho. 

 XXV. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO de nenhum valor 

correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no 

EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a 

participação do EVENTO. 

 XXVI. Todos os atletas deverão utilizar capacete de segurança e bike 

apropriada. 

 XXVII. Haverá uma comissão técnica disciplinar para dirimir quaisquer 

dúvidas ou problemas ocorridos no dia da prova. Essa comissão será 

composta por 1 membro da organização e mais 1 professor de Educação 

Física. 



 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro como inscrito na Unimed Experience Contra o Relógio, para todo fim de direito, que 

participo neste evento por livre e espontânea vontade, que estou em plenas condições física e 

de saúde e que tenho treinado adequadamente para disputar a prova. Isento de qualquer 

responsabilidade os organizadores, patrocinadores e as empresas contratadas. Declaro 

também, que todo material utilizado para meu desempenho neste evento, são de minha inteira 

responsabilidade. Declaro ainda, que li, entendi e estou de acordo com todos os itens do 

regulamento (disponibilizado no site do evento) respeitando todas as decisões da organização, 

inclusive os casos omissos no regulamento. Declaro estar ciente de que é proibida a publicidade 

de empresas concorrentes aos serviços prestados pela Unimed Rio Preto (Plano de Saúde, 

Serviço de Remoção de Urgência e Emergência e Laboratório de Análises Clínicas) por parte dos 

corredores durante a premiação no palco. Autorizo os organizadores, patrocinadores a enviar, 

por qualquer meio, informações promocionais para os endereços por mim fornecidos. Em caso 

de desistência dessa minha autorização, o site da Unimed Experience Night Run colocará a 

minha disposição mecanismo para cancelar este meio de informação. Autorizo, por meio desta, 

o uso de minha imagem, pelos organizadores, patrocinadores, empresas terceirizadas, para fins 

comerciais, institucionais, ou promocionais, em qualquer tipo de mídia, por prazo 

indeterminado. Declaro, sob pena da lei, que todos os dados fornecidos são verdadeiros. 

Responsabilizo-me por danos e transtornos que informações ilegítimas venham a causar para 

mim, para terceiros, para os organizadores e patrocinadores. 

 


